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2Atrian vuosikertomus 2020

Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja 

ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilös-

tömme ja omistajiemme arvostama, vuonna 1903 perustet-

tu yritys. Olemme tehneet ruokaa ihmisille yli sata vuotta ja 

haluamme tehdä sitä tulevaisuudessakin. Siksi toimimme 

maapalloa, ihmisiä ja ruokaa kunnioittaen. 

Atrian uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen 

kaupalliseen osaamiseen ja tehokkaaseen, vastuulliseen toi-

mintatapaan. Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa parem-

man mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. 

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 1,50 miljardia euroa 

ja palveluksemme oli noin 4 440 liha- ja ruoka-alan osaajaa 

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria 

Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 

1991 lähtien. 

AT R I A  T U O T TA A 
K E S TÄVÄ Ä  A R V O A

2



Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan 
katsaus  

Strategia  
2021–2025

Strategia  
2016–2020

Toiminta- 
ympäristö

Liiketoiminta- 
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja  
kehitys

Atrian vuosikertomus 2020

 
Omavaraisuusaste

50

40

30

20

10

0

%

16 17 18 19 20

46,846,9

 
Nettovelka

300

250

200

150

100

50

0

MEUR

16 17 18 19 20

191,6
224

ATRIA OYJ  | 2020

Atria-konsernin avainluvut 2020 2019

Liikevaihto MEUR  1 504,0 1 451,3

Liikevoitto MEUR 40,5 31,1

Liikevoitto % 2,7 2,1

Taseen loppusumma MEUR 939,5 928,7

Oman pääoman tuotto % 5,7 3,9

Omavaraisuusaste % 46,8 46,9

Nettovelkaantumisaste % 43,6 51,6

Liikevoitto (MEUR)

40,5
Konsernin liikevoitto oli 40,5 mil-
joonaa euroa. Liikevoitto oli 30 pro-
senttia suurempi kuin vuonna 2019.

Liikevaihto (MEUR)

1 504,0
Konsernin liikevaihto oli 1 504,0 mil-
joonaa euroa, joka oli 52,7 miljoonaa 
euroa enemmän kuin vuonna 2019.  
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 Atria Suomi.............................. 2 398

 Atria Ruotsi .................................. 814

 Atria Tanska & Viro ....................439

 Atria Venäjä ................................. 739

Henkilöstö (4 444 hlöä) 
liiketoiminta-alueittain

Liikevaihto  
(1504,0 milj. EUR) 
liiketoiminta-alueittain

 Atria Suomi................ 1 066,3 MEUR

 Atria Ruotsi ................... 300,8 MEUR

 Atria Tanska & Viro ......106,8 MEUR

 Atria Venäjä ..................... 66,7 MEUR

Tapaturmataajuus  
Atria-konsernissa*)
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*) Vähintään 8 tuntia sairauslomaa aiheuttavien onnettomuuksien 
lukumäärä jaettuna 1 000 000 työtunnilla

Lisää Atrian vastuullisuuden tunnuslukuja 
Yritysvastuu 2020 -raportissa.

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu kansainväliseen The 
Green House Protocol -standardiin. Laskenta kattaa 
Atrian teollisen tuotantoprosessin hiilidioksidipäästöt 
Atrian yli 50-prosenttisesti omistamissa yhtiöissä Scope 
1:n ja 2:n mukaisesti.

Scope 1 (punainen) kattaa mm. lämmityksessä ja 
tuotannossa käytettävien, raportoivan yhtiön omistuk-
sessa tai hallinnassa olevien energialähteiden suorat 
päästöt. 

Scope 2 (lila) kattaa epäsuorat, ostetun sähkön-, 
höyryn- ja lämmöntuotannon sekä jäähdytyksen pääs-
töt. Scope 2 -raportointi perustuu hankintaperusteiseen 
laskentatapaan ja siinä on käytetty tiedossa olevien 
energialähteiden tai kansallisten jäännösjakaumien 
päästöarvoja. Venäjän osalta laskelmassa on käytetty 
sijaintiperusteista Kansainvälisen energia järjestön (IEA):n 
ilmoittamaa CO

2
-päästöarvoa. 

 Scope 2

 Scope 1

2016 yhteensä 139,0

2017 yhteensä 126,6

2018 yhteensä 121,9

2019 yhteensä 118,9

2020 yhteensä 101.4

ATRIA OYJ  | 2020
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Atria eteni hallitusti  
poikkeusvuonnakin 
Atrian toimintakyky poikkeusvuonna 2020 oli hämmästyttävän  
hyvä. Liikevaihto kasvoi ja kaikkien liiketoimintasegmenttien tulos  
parani edellisvuoteen verrattuna. Julkaisimme myös uuden,  
Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo -strategian.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi. Vuosi aloitettiin kor-
kein odotuksin – uskottiin alkaneen vuoden olevan normaalia 
jatketta vuodelle 2019. Olimme kuulleet ja nähneet vuoden 
vaihteen tienoon uutisista, että Kiinan Wuhanissa on havaittu 
jokin uusi viruksen aiheuttama hengitystieinfektio. Se tuntui 
tuolloin eurooppalaisin silmin katsottuna kaukaiselta, mutta 
jo helmikuussa sama virus alkoi piinata Eurooppaa. Tästä 
eteenpäin vuosi 2020 olikin koronan kanssa elämistä. 

Atrian selviytyi hyvin poikkeuksellisesta vuodesta. Yhtiön 
liikevaihto kasvoi 52,7 miljoonaa euroa ja oli 1 504,0 miljoo-
naa euroa. Liikevoitto kasvoi 40,5 miljoonaan euroon, kun se 
vuonna 2019 oli noin 31 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 
30 prosenttia vuodesta 2019. Kaikkien liiketoimintasegment-
tien tulos parani edellisvuoteen verrattuna. Vapaa kassavirta 
parani edellisvuodesta yli 7 miljoonaa euroa ja oli 59,0 mil-
joonaa euroa vuonna 2020.

***

Toimialana ruoka on poikkeusaikoinakin kokonaiskysynnän 
suhteen vakaa toimiala. Vaihtelua on siinä, mistä ihmiset 
ruoan ostavat ja mitä ruokaa ostavat.

Koronan leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitteet sekä eri 
tahoilla tehdyt vapaaehtoiset linjaukset vähensivät ihmisten 
liikkumista. Harrastuksiin tuli rajoitteita ja osa ihmisistä siirtyi 

etätöihin. Ravintolatoiminta oli ajoittain jopa kokonaan suljet-
tuna. Kotona olevat ihmiset ostivat aiempaa enemmän ruoan 
vähittäiskaupasta ja vastaavasti ruokailu kodin ulkopuolella 
vähentyi.

Atrian myynti vähittäiskaupoille kasvoi 10 prosenttia ja 
Food Service-asiakkaille pieneni viidenneksen. Mielenkiin-
toinen piirre myynnin kehityksessä tapahtui kesällä. Tuolloin 
koronatartuntojen määrän alennuttua ja tilanteen normali-
soiduttua hetkiseksi, myynti Food Service-asiakkaille palautui 
nopeasti entiselle tasolleen. Elämäntavallemme näyttää 
olevan vahva taipumus palata entiseen, kun tilanne sen vain 
sallii.

***

Siipikarjan kulutus kasvaa edelleen. Ilmiö on maailmanlaa-
juinen. Sianlihan kulutus Suomessa on ollut laskusuunnassa 
muutaman vuoden ja sama trendi jatkui myös vuonna 2020. 
Naudanlihan kulutus on ennallaan. Mielenkiintoista on mak-
karamarkkinan kasvu – korona on palauttanut meitä hyvien 
perusasioiden, kuten makkaran, äärelle. Samoihin perusasioi-
hin kuuluvat kananliha sekä jauheliha. Valmisruoan vuosi oli 
pomppuinen – ihmiset valmistivat tavallista enemmän ruokaa 
kotona.

Alamme ominaispiirteisiin kuuluu iso kysynnän heilahtelu 

”Ruoka on kokonaiskysyn-
nältään poikkeusaikoinakin 
vakaa toimiala.”

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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”Nyt tavoittelemme suoravii-
vaisesti kustannustehokkuutta. 
Markkinatiedon olemme saa-
neet hyvin hallintaamme. Nyt 
on aika ottaa tiedosta aiempaa 
enemmän hyötyjä.”

viikkojen ja kuukausien välillä. Olemme siis ennestään tottu-
neet kysynnän vaihteluihin, ja tämä on helpottanut sopeu-
tumistamme korona-aikaan. Olemme keskittyneet perus-
asioihin tarmolla. Toisaalta tulevaisuuteen suuntavia toimia 
ei olla viivästetty, vaan on eletty niin tavallisesti kuin suinkin 
mahdollista. Esimerkiksi investointeja ei olla siirretty. 

Vuoden 2020 lopulla julkaisimme uuden, Johtava poh-
joiseurooppalainen ruokatalo -strategian. Sana ”Johtava” 
tarkoittaa toiminnallista johtajuutta – Atria haluaa olla yhtiö, 
joka uudistaa esimerkillään koko toimialaa. Teollinen toimin-
tamme on Pohjois-Euroopassa.

Ruokatalona tuotteistomme on monipuolinen ja siitä löy-
tyy maukkaita ratkaisuja kaikkiin ruokahetkiin. Uusi strategia 
on jatkoa Terveen Kasvun strategialle ja sille pohjalle on hyvä 
rakentaa uutta. Viime vuosina olemme parantaneet tuotta-
vuuttamme muun muassa toiminnan seuranta- ja ohjaus-
välineiden avulla. Nyt tavoittelemme suoraviivaisesti kus-
tannustehokkuutta. Markkinatiedon olemme saaneet hyvin 
hallintaamme. Nyt on aika ottaa tiedosta aiempaa enemmän 
hyötyjä. 

Haluamme olla asiakkaillemme ensiluokkainen yhteistyö-
kumppani. Korona-aika on ollut kovaa koulua meille atrialai-
sille monen asian osalta. Nyt jos koskaan olemme ymmär-
täneet, kuinka arvokkaita pitkäaikaiset yhteistyösuhteet 

ovatkaan ja kuinka vaikeaa uusien verkostojen muodostami-
nen on. Kiitos asiakkaillemme, että olette luottaneet Atriaan.

Vuosi 2020 on ollut henkilöstölle raskas vuosi. Työtä on 
tehty poikkeusolosuhteissa ja tilanteessa, jossa poikkeusjär-
jestelyjen kestoa ei tiedetä. Työt ovat sujuneet erinomaisesti 
ja yksittäisten atrialaisten sekä organisaation eri osien tahto 
vastuun kantamiseen on ollut selkeästi koettavissa. Tämä 
tahto ja tahdosta seuraava suoritus ovat pitäneet tilanteen 
hallinnassa. Kiitos.

Kiitos myös yhteistyökumppaneille ja osakkeenomistajille, 
jotka ovat olleet mahdollistamassa vuoden 2020 onnistumi-
sia ja menestystämme.

Seinäjoella maaliskuussa 2021

Juha Gröhn
Toimitusjohtaja

”Liikevoitto kasvoi 40,5 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2019 oli noin 
31 miljoonaa euroa. Kaikki liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan.”

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Uusi strategia viitoittaa 
Atrian kasvua johtavaksi 
pohjoiseurooppalaiseksi 
ruokataloksi
Atria-konsernin strategia vuosille 2021–2025 ohjaa 

yrityksen kasvua johtavaksi pohjoiseurooppalai-

seksi ruokataloksi. Yrityksemme toiminnan ja tar-

jonnan uusiutumista, kannattavaa kasvua ja omis-

taja-arvon lisäämistä tukevat toimintamme kolme 

peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, 

tehokas toiminta ja vastuullinen, kestävää arvoa 

kaikille sidosryhmillemme tuottava toimintatapam-

me. Uusi strategia jatkaa aiempien strategiakausien 

pitkäjänteistä työtä vahvan ja vakavaraisen yrityk-

sen toiminnan kehittämiseksi. Toiminnan keskiös-

sä säilyy tuttu missiomme: Hyvä ruoka – parempi 

mieli.

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2021–2025
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Strategisia tavoitteita alkutuotannosta 
asiakaskokemukseen 
Atrian uusissa strategissa tavoitteissa näkyy kehittämisen suuntaaminen koko ruokaketjuun alkutuotannosta asia-
kaskokemukseen. Vahva taloudellinen suorituskyky ja kaupallinen osaaminen saavat rinnalleen ihmiset: asiakkaat, 
henkilöstön ja tuottajaomistajat. Myös vastuullisuus nousee entistäkin merkittävämmäksi strategiseksi vahvuudeksi 
Atrian toiminnassa. 

Taloudelliset tavoitteemme  
vuosille 2021–2025

• Liikevoitto 5 % 
• Omavaraisuusaste 40 %
• Oman pääoman tuotto 10 %
• Varojenjako tilikauden voitosta 50 % 
• Markkinoita nopeampi kasvu 

STRATEGISET TAVOITTEEMME ELI JOHTAVAN POHJOISEUROOPPALAISEN RUOKATALON TUNNUSMERKISTÖ

Tavoite Toteutus

Vahva taloudellinen suorituskyky • Vahva taloudellinen suorituskyky markkinoita nopeammalla kasvulla.
• Vahvan taseen ja tuloksentekokyvyn ylläpitäminen. 

Halutuimmat brändit • Atrian brändit ovat tuoteryhmiensä tunnetuimpia ja suositelluimpia kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

Paras kumppani asiakkaillemme • Asiakkaan kokonaisvaltainen tyytyväisyys. 
• Onnistuneet ja yhdessä asiakkaan kanssa toteutetut kuluttajakokemuksen parannushankkeet.
• Suuri todennäköisyys asiakkaan suositukselle.

Paras kumppani tuottajaomistajillemme • Paras myyntikanava sopimustuottajien lihalle koko Suomessa.
• Tiivis yhteistyö koko tuotantoketjussa.
• Parhaat sopimustuottajat, asiantuntemus ja jatkuva kehittäminen vahvistavat kilpailukykyä.
• Taloudellisesti vahvat tuottajaomistajat.

Vastuullisuuden edelläkävijä • Hiilineutraali ruokaketju vuonna 2035. 
• Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2016.
• Antibiootittoman tuotannon lisääminen.
• Nolla eläinsuojelurikkomusta.

Sitoutunut henkilöstö • Henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen.
• Tapaturmien vähentäminen.
• Työntekijöiden tyytyväisyys kehittymismahdollisuuksiin.
• Henkilöstön liikkuvuus tehtävästä toiseen maiden välillä sekä tehtäväkierto liiketoiminta-alueen sisällä.

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2021–2025
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malla asiakkuuksia sekä Food Service - että pikaruokasek-
torilla kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Pikaruokasektorilla 
kasvureseptimme on myyntipisteiden lisääminen ja uusien 
tuotteiden kehittäminen. Vahvuuksiamme ovat vahva toi-
mitusketju, luotettavuus, hyvä tuoteturvallisuus ja korkea 
palvelutaso. 

Kasvamme kannattavasti Ruotsissa 
Ruotsin liiketoiminnassa tavoitteemme on sekä toiminnan 
kannattavuuden parantaminen että kasvu. Kasvua haemme 
lisäämällä osuuttamme sekä vähittäiskaupassa että Food  
Service - ja pikaruokamarkkinoilla. Kannattavuutta paran-
namme operatiivista tehokkuutta kehittämällä. 

Parannamme punaisen lihan kannattavuutta
Tavoitteemme on parantaa punaisen lihan kannattavuutta. 

Tähtäämme siihen parantamalla operatiivista tehokkuutta ja 
tuotekategorian hallintaa sekä kehittämällä tarjoomaa. Myös 
vientiasiakkuuksien vahvistamisella on oleellinen rooli kan-
nattavuuden parantamisessa.

Parannamme toimitusketjun tehokkuutta
Tavoitteemme on parantaa toimintaketjun tehokkuutta 
jokaisella osa-alueella, tilauksesta toimitukseen. Se on 
tavoitteemme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tehokkuutta 
kehitämme investoimalla uusimpaan teknologiaan, hyö-
dyntämällä seurantatietoja ja vahvistamalla henkilöstömme 
osaamista.

 Katso strategiavideomme: www.atria.fi/konserni/yritys/ 
strategia/

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2021–2025

Strategiset 
painopisteemme
Olemme vahvistaneet kuusi strategista  
painopistettä, joissa meidän tulee onnistua  
strategiakaudella 2021–2025. 

Voitamme siipikarjassa
Siipikarjanlihan kulutus kasvaa tasaisesti sekä kotimaassa 
että globaalisti. Meidän tavoitteemme on siipikarjan mark-
kinajohtajuus Suomessa ja asemamme vahvistaminen myös 
Ruotsissa. Tämän tavoitteen tärkeyttä kuvaa investointipää-
töksemme uuteen siipikarjayksiköön. Haluamme tarjota 
asiakkaillemme ja kuluttajille kiinnostavia kanavaihtoehtoja 
kaikissa tuotesegmenteissä. 

Laajennamme valmisruoassa
Valmisruoka on kasvava markkina, sillä ihmiset syövät yhä 
enemmän valmista ruokaa. Hyödyntämällä asiakas- ja 
markkinatietoa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme heidän 
haluamiaan tuotteita ja tuomaan valikoimiin kiinnostavia 
uutuuksia. Vahvuutemme on laatu kaikissa hintaluokissa ja 
vahvat tuotemerkit. Tuotannon vastuullisuus, luotettavuus ja 
jäljitettävyys ovat keskeisiä kilpailuetujamme. 

Vahvistamme Food Service - ja pikaruokatarjoomaa
Food Service -markkinan kasvu jatkuu, kun syöminen siirtyy 
entistä enemmän kodin ulkopuolelle. Tavoitteenamme on 
markkinoita nopeampi kasvu. Tähtäämme tähän vahvista-

Strategiset 
painopisteet

Parannamme 
toimitusketjun 
tehokkuutta

Voitamme 
siipikarjassa

STORE

Laajennamme 
valmisruoissa

Vahvistamme 
Food Servicea, 
ml. pikaruoka

Kasvamme 
kannattavasti 

Ruotsissa

Parannamme 
punaisen lihan 
kannattavuutta

Atrian tapa 
toimia

Kaupallinen 
erinomaisuus

Tehokas 
toiminta

Strategian mahdollistajat

Strategiset tavoitteet

Paras kumppani 
omistaja-tuottajille

Vahva taloudellinen 
suorituskyky

Halutuimmat brändit

Vastuullisuuden 
edelläkävijä

Paras kumppani 
asiakkaillemme

Sitoutunut 
henkilöstö

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Hyvä ruoka – Parempi mieli.

Missio
Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin.
Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat 
menestyksemme perusta.

Visio
Johtava pohjois-

eurooppalainen ruokatalo
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Uusi strategia vastaa  
toimintaympäristön muutoksiin 
Toimintaympäristön muutokset näkyvät vahvasti Atrian uudessa strategiassa. Strategia vastaa erityisesti 
kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksiin. Ostopäätöksissä korostuvat tietoisuus vastuullisista ruoka-
valinnoista sekä valmisruokien ja erityisesti siipikarjanlihan kysynnän kasvu. Myös Food Service -kanava 
ja kaupan omien merkkien suosio kasvavat. Keskeisenä haasteena koko toimialalle on kansainvälisen 
liha- ja ruokamarkkinan epävarmuus ja huono ennustettavuus.

Atrian uusi strategia vastaa seuraaviin, vuosina 2021–2025  
ruoka-alalla oleellisesti vaikuttaviin muutoksiin: 

Proteiinit
Kysynnän painopisteen siir-
tyminen punaisesta lihasta 
siipikarjaan ja kasvipohjaisiin 
vaihtoehtoihin jatkuu.

Kategoriat
Valmisruokien ja valmiim-
pien ruokaratkaisujen kysyntä 
kasvavat.

Kuluttajat
Kuluttajien tietoisuus terveelli-
sistä elämäntavoista, kestävästä 
kehityksestä ja eläinten hyvin-
voinnista lisääntyy. 

Makrotalous
Talouden epävakaus ja epävar-
muus sekä protektionismi ja 
paikallisuus lisääntyvät.

Kanavat 
• Kysyntä ja uudet mahdolli-

suudet Food Service -sekto-
rilla kasvavat.

• Digitaalisten kanavien mer-
kitys kasvaa ja kaupan omien 
merkkien kasvu jatkuu. 

Missiomme
Haluamme tarjota hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin. Innostuneet  

ihmiset ja halutuimmat brändit ovat menestyksemme perusta.

Hyvä ruoka – parempi mieli.

Visiomme
Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Strategiamme mahdollistajat

Kaupallinen  
erinomaisuus 
• Kuluttaja- ja mark-

kinatiedon hyödyn-
täminen

• Tuoteryhmä- ja 
brändiosaaminen

• Asiakaskokemus

Tehokas  
toiminta
• Tehokkuuden 

seuranta ja 
parantaminen

• Moderni teknologia
• Kustannustietoisuus 

Atrian  
Tapa Toimia
• Turvallisuus ensin
• Sitoutuneet ihmiset
• Suorituskyvyn 

johtaminen 
 

Tuottavuuden parantaminen
• Taseen ja rahoitusaseman vahvistaminen
• Kannattavuuden ja tuottavuuden parantaminen kaikissa 

toimintamaissa
• Kasvuinvestointeja Suomessa mm. lihaliiketoimintaan, 

rehuliiketoimintaan ja tuotannon automatisointiin.

Atrian Terve Kasvu 
• Kasvun ytimenä orgaaninen kasvu kaikilla liiketoiminta- 

alueilla
• Toiminnan kannattavuutta ei vaaranneta; tuottavuus 

korostuu
• Kasvuinvestointeja teknologiaan ja muihin tehokkuutta ja 

tuottavuutta parantaviin kohteisin ja hankkeisiin.

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo
• Taloudellisen suorituskyvyn vahvistaminen
• Kasvua siipikarjassa, valmisruoissa ja Food Service -sekto-

rilla halutuimpien brändien, syvien asiakaskumppanuuksien 
ja alan vastuullisimpien toimintojen kautta

• Punaisen lihan kannattavuuden parantaminen Suomessa ja 
kannattava kasvu Ruotsissa. 

ATRIAN STRATEGIAN POLKU
Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo -strategia jatkaa johdonmukaisesti Atrian edellisen kauden strategiaa. Atria toteutti edellisellä kaudella merkittäviä tehosta-
misohjelmia ja investointeja, jotka paransivat sekä toiminnan tuottavuutta että  kilpailukykyä. Samaan aikaan yhtiö pystyi vahvistamaan omavaraisuuttaan.

JOHTAVA POHJOISEUROOPPALAINEN  
RUOKATALO

ATRIAN TERVE KASVUTUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN  2009 2015 2020 2025

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2021–2025
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Atrian merkittävimmät tuotannolliset 
investoinnit 2016–2020 

Uusi sikaleikkaamo, 36 MEUR
Atria Suomen uusi, teknologialtaan alan kansainvälistä kärkeä 
edustava sikaleikkaamo valmistui vuonna 2017. Noin 36 
miljoonan euron investoinnilla Atria on pystynyt parantamaan 
sikaleikkaamon tuottavuutta ja koko sikaketjunsa kilpailuky-
kyä niin kotimaan kuin vienninkin tarpeisiin.

Lagerbergs-siipikarjayhtiö, 33 MEUR
Atria eteni Ruotsin kasvaville tuoreen kananlihan markkinoille 
ostamalla Lagerbergs-siipikarjayhtiön vuonna 2016. Noin 19 
miljoonan euron yrityskauppaa täydensi noin 14 miljoonan 
euron investointiohjelma, jolla Atria on kehittänyt voimak-
kaasti koko tuotantoketjun tuottavuutta ja kilpailukykyä. 

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2016–2020

Atrian Terve Kasvu -strategiassa  
korostui kannattavuus
Vuoteen 2020 päättyneellä Atrian Terve Kasvu 
-strategiakaudella korostui kannattavuuden paran-
taminen. Muita keskeisiä tavoitteita olivat kasvun 
vauhdittaminen ja yhtiön omistaja-arvon pitkäjän-
teinen lisääminen. 

Strategiakaudella 2016–2020 Atria pyrki kasvamaan ensi-
sijassa orgaanisesti, olemassa olevia liiketoimintoja kehit-
tämällä ja kasvattamalla. Kasvua pyrittiin vauhdittamaan 
kehittämällä uusia tuotesegmenttejä ja laajentumalla 
uusille markkina-alueille. Merkittävin uusi markkina-avaus 
oli pääsy Kiinan sianlihamarkkinoille.

Orgaanisen kasvun ohella Atria kartoitti aktiivisesti 
yritysostojen ja muiden Tervettä Kasvua tuovien järjes-

telyjen mahdollisuuksia. Ne täydensivät olemassa olevia 
liiketoimintoja tai avasivat täysin uusia tuotesegmenttejä 
tai markkina-alueita. Merkittävimmät yrityskaupat Suo-
messa olivat Kaivon Liha Kaunismaa -naudanlihayhtiön ja 
Domretor-valmisruokayhtiön ostot. Ruotsissa Atria osti 
Lagerbergs-siipikarjayhtiön. 

Atria johti Terveen Kasvun strategiaansa kolmen pää-
teeman kautta. Nämä olivat Kaupallinen erinomaisuus, 
Tehokas toiminta sekä Atrian Tapa Toimia. Strategiakau-
den tärkeimpiä teemakohtaisia onnistumisia on esitetty 
Hallituksen toimintakertomuksessa (s. 46).

ATRIAN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TOTEUMAT 2018–2020

Tavoite Toteuma 2020 Toteuma 2019 Toteuma 2018

Liikevoitto 5 % 2,7 % 2,1 % 2,0 %

Omavaraisuusaste 40 % 46,8 % 46,9 % 47,7 %

Oman pääoman tuotto (ROE) 8 % 5,7 % 3,9 % 4,1 %

Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 61,4 % *) 78,4 % 68,8 %

*) Hallituksen esitys
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ATRIAN TERVE KASVU -STRATEGIAN TOTEUTUS

Strategian mahdollistajat Pääteemat Teemojen toteutuminen 2020 *)

1.  Vahva talous 
Atrian vahva tase ja hyvä rahoitusasema 
mahdollistavat strategian mukaisia 
kasvu- ja kehittämistoimenpiteitä.

2.  Johdonmukaiset investoinnit 
Atria toteuttaa johdonmukaisia inves-
tointeja, joilla se ylläpitää ja parantaa 
toimintansa tuottavuutta ja kilpailukykyä 
myös pitkällä aikavälillä.

3.  Tehokas toiminta 
Atria mahdollistaa koko toimitusketjunsa 
tehokkuudella toimintansa tuottavuuden 
sekä tuotteidensa hintakilpailukyvyn.

4.  Hyvä markkina- ja asiakastuntemus 
Atria on edelläkävijä kuluttaja- ja mark-
kinatiedon hyödyntäjänä, mikä mahdol-
listaa kaupallisesti menestyvien tuote-
ryhmien kehittämisen ja markkinoille 
tuomisen oikeaan aikaan.

5.  Osaavat ihmiset 
Atrian osaava henkilöstösuunnittelu, 
oikea-aikainen rekrytointi, osaamisen 
järjestelmällinen kehittämien ja onnis-
tunut suoritusten johtamisjärjestelmä 
tulevat strategian toteutusta.

Kaupallinen  
erinomaisuus

• Atrian myynti vähittäiskaupassa kasvoi kaikilla liiketoimin-
ta-alueilla. 

• Suomessa toimittajaosuus vahvistui kuluttajapakatun lihan 
sekä ruoanlaitto- ja leivänpäällis -tuoteryhmissä. Atria oli 
siipikarjatuoteryhmien markkinajohtaja.

• Atria Suomen sianlihan vientimäärä kaksinkertaistui ja nousi 
yli 20 miljoonaan kiloon.

• Ruotsissa Lönneberga-brändin asema vahvistui. Toimitta-
jaosuus siipikarjatuoteryhmässä kasvoi noin kaksi prosent-
tiyksikköä.

• Tanskassa ja Virossa Atrian myynti vähittäiskaupalle kasvoi 
merkittävästi.

• Venäjällä avattiin 200 uutta Sibylla myyntipistettä. 
• Atrian lihaverkkokaupan myynti moninkertaistui.

Tehokas  
toiminta

• Koronapandemian puhjettua toiminta kaikissa Atrian tuo-
tantolaitoksissa jatkui keskeytyksettä ja toimet henkilöstön 
suojaamiseksi toteutettiin nopeasti. 

• Atria Suomi reagoi nopeasti koronapandemian aiheuttamiin 
kysyntämuutoksiin ja toimitusvarmuus oli 99,91 %. 

• Tuotannon jatkuvan parantamisen toimintamallia vietiin 
suunnitelmallisesti eteenpäin kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

• Atria Ruotsin organisaatiorakennetta suoraviivaistettiin 
tehokkuuden ja kaupallisten prosessien parantamiseksi.

• Virossa uuden jauhelihapakkauksen käyttöönotto tehosti 
monia sisäisiä prosesseja, logistiikkaa ja kuorma-autojen 
täyttöastetta.

Atrian Tapa 
Toimia

• Atria jatkoi vastuullisuustyötä keskittyen erityisesti tuotannon 
ympäristö- ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Atria Suomi toi 
joulukuussa vähittäiskauppoihin ensimmäiset hiilijalanjälki-
merkityt kanapakkaukset ensimmäisenä maailmassa.

• Atrian Tapa Johtaa -ohjelmia jatkettiin tulevaisuuden johta-
miskulttuurin varmistamiseksi eri liiketoiminta-alueilla.

• Turvallisesti Atrialta kotiin -työturvallisuusohjelmassa saavu-
tettiin kaikkien aikojen paras tulos Atrian historiassa.

*) Teemojen toteutumia esitetään tarkemmin kunkin liiketoiminta-alueen katsauksessa.

ATRIAN RISKIT
Atrian riskejä ja riskienhallintaa on esitetty
• Hallinnointi 2020 -osiossa (sivu 132)
• Taloudellinen katsaus 2020 -osiossa  (sivu 51). 

ATRIA OYJ | STRATEGIA 2016–2020
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Osa korona-ajan käytännöistä 
jäänee pysyviksi
Atria Suomen johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen 
arvioi, että osa Atrian koronakäytännöistä jäänee pysy-
viksi: ”Hengityssuojaimia tullaan käyttämään aiempaa 
enemmän ja hyvä käsihygienia korostuu entisestään. 
Etäpalaverit lisääntyvät ja työmatkailu siten vähenee. 
Kunnioitus ja varovaisuus tarttuvia tauteja kohtaan 
ylipäätään kasvaa tämän vakavan koronamuistutuksen 
takia.”

Atria selvisi hyvin COVID-19 
-pandemiatilanteessa                                                                                                                     
Vuotta 2020 leimasi vahvasti COVID-19-pandemia. Helposti tart-
tuva virustauti levisi laajalti koko maailmassa ja sillä oli vaikutuksia 
niin yksilöiden elämään kuin yritysten ja valtioiden toimintaan. 

Heti tarttuvan taudin saavutettua Euroopan ja erityisesti Atrian toimintamaat, yhtiössä laadittiin päätavoitteet taudin 
leviämisen ehkäisemiseksi. 

Atrian tavoitteet SARS-CoV-2-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi säilyivät samoina koko kertomusvuoden: Viruk-
sen leviämisen ehkäiseminen, henkilöstön suojaaminen sekä Atrian toimintakyvyn turvaaminen koko ketjun osalta.

Poikkeustilanteet ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaativat myös tilanteen edellyttämää johta-
mista. Tätä Atrialla linjasi sekä konsernin että liiketoiminta-alueiden johto. Konsernin koronaryhmä ja liiketoimin-
ta-alueiden koronaydinryhmä vastasivat jatkuvasta tilannekuvan muodostamisesta, uusien ohjeiden laatimisesta ja 
käytänteiden suunnittelusta. Atria noudatti kaikissa toimissaan viranomaisten ohjeistuksia ja linjauksia. 

SARS-CoV-2-virus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana, mutta myös aerosoleina lähietäisyydellä. Pakkausten, 
elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole osoitettu. Tärkeimmät uudet käytänteet Atrialla 
perustuivat viruksen leviämisen ehkäisyyn hengityssuojainten, hyvän käsihygienian ja turvaetäisyyksien avulla. Atrialla 
käynnistettiin etätyöt aikaisin keväällä 2020 ja ne jatkuvat keväällä 2021. Atria ohjeisti matkustamista muun muassa 
matkustuskielloilla sekä rajoitti kokoontumisia ja vierailuja toimipaikoillaan.

Atrialla on hyvät turvallisuusjärjestelmät normaaleinakin aikoina. Olemme tottuneet työskentelemään ruokaan 
liittyvien mikrobien maailmassa ja tunnemme riskienhallinnan ja tuoteturvallisuuskäytännöt. Samat riskien minimoi-
misen työkalut ja tuoteturvallisuuden hallinnan käytännöt pätevät hyvin myös koronaan. Lisäksi meidän on ollut 
huomioitava se, että kyseessä on ihmiseltä ihmiselle tarttuva tauti, humaani pandemia. 

Atria selvisi hyvin poikkeavassa pandemiatilanteessa. Uusia käytänteitä lukuun ottamatta epidemialla ei ollut suu-
ria vaikutuksia toimintaamme ja Atria kykeni vastaamaan kulutuskysyntään ja asiakastarpeisiin.

Merja Leino
Vastuullisuusjohtaja
Atria Oyj
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Myynti vähittäiskaupalle lisääntyi  
ja Food Service -sektorille vähentyi
Koronapandemian vaikutukset näkyivät hyvin samanlaisina 
Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla: myynti vähittäiskaupalle 
kasvoi ja myynti Food Service - ja Fast Food -sektoreille 
vähentyi. Myynnin kasvu vähittäiskaupalle oli konsernitasolla 
noin 10 prosenttia. Myynti Food Service - ja Fast Food -asi-
akkaille vähentyi noin 20 prosenttia eri liiketoiminta-alueilla 

toteutettujen koronarajoitusten takia. Toiminta kaikissa Atrian 
tuotantolaitoksessa jatkui keskeytyksettä. Ylimääräisiä kus-
tannuksia aiheuttivat koronaviruksen leviämisen estämiseksi 
toteutetut tuotannon erityisjärjestelyt ja toimet henkilöstön 
suojaamiseksi.

Atria Suomi Atria Ruotsi Atria Tanska & Viro Atria Venäjä

Vaikutus Atrian tuoteryhmien 
kokonaiskysyntään arvossa.

Vähittäiskaupassa  Kysyntä kasvoi noin 10 %.  Kysyntä kasvoi noin 10 %.  Kysyntä kasvoi 10 %.  Kysyntä kasvoi 1,7 %.

FS-sektorilla (ml. 
pikaruokasektori)

 Kysyntä laski noin 20 %.  Kysyntä laski noin 20 %.  Kysyntä laski Tanskassa noin 
35 % ja Virossa yli 50 %.

 Kysyntä laski noin 5 %.

Kysynnän muutokset Atrian 
tuoteryhmissä

Vähittäiskaupassa Kasvua eniten ruoanlaitto- ja 
valmisruokatuoteryhmissä.

Kasvua eniten leivänpäällisissä, 
ruokamakkaroissa, siipikarjanli-
hassa ja valmisruoissa.

Virossa porsaan jauhelihan 
kysyntä kasvoi keväällä.

Ei merkittävää vaikutusta.

FS-sektorilla (ml. 
pikaruokasektori)

Laskua kaikissa tuoteryhmissä. Laskua kaikissa tuoteryhmissä. • Ei merkittävää vaikutusta 
Atrian toimintaan.

• Virossa arvo-osien kysyntä 
laski.

Laskua kaikissa tuoteryhmissä, 
pl. korkealaatuiset, ilmakuiva-
tut tuotteet.

Vaikutus tuotanto- ja toimitusketjuun • Toimitusvarmuus oli 99,91 % 
huolimatta suurista kysyn-
nän vaihteluista pandemian 
alussa. 

• Johtamisjärjestelmä uudis-
tettiin tuotannon jatkumi-
sen ja toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi.

• Investointeja tuotannon 
häiriöttömyyden varmista-
miseksi.

• Tiukat terveys- ja turvalli-
suusohjeet otettiin käyttöön 
toiminnan turvaamiseksi.

Tiukat terveys- ja turvalli-
suusohjeet otettiin käyttöön 
toiminnan turvaamiseksi.

Tiukat terveys- ja turvallisuus-
ohjeet sekä matkustusrajoituk-
set otettiin käyttöön toiminnan 
turvaamiseksi.

Vaikutus tuotanto- ja muihin kustannuksiin Lisäkustannuksia erityisjärjestelyistä ja henkilöstön suojaamisesta.

KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET ATRIAN LIIKETOIMINTOIHIN

ATRIA OYJ | TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Lihan kulutus 
maailmassa 1990–
2028, milj. tonnia

Siipikarjanlihan kulutus on 
kasvanut tasaisesti viime 
vuosikymmenet. Sianlihan 
kulutus kääntyi laskuun 
vuonna 2019, kun Kiinan 
tuotanto laski afrikkalai-
sen sikaruton (ASF) vuoksi. 
Kulutuksen ennakoidaan 
palautuvan lähivuosien 
aikana. 
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Lihan kokonaiskulutus 
Euroopassa on ollut 
vakaata 2000-luvulla. 
Naudan- ja sianlihan 
kulutuksen laskua on 
korvannut siipikarjanli-
han kulutuksen kasvu.
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Sianlihan tuotanto 
maailmassa 2020

Maailman sianlihan 
tuotanto kääntyi laskuun 
vuonna 2019, kun Kiinan 
sianlihatuotanto supis-
tui noin kolmanneksen 
afrikkalaisen sikaruton 
(ASF) takia.

Lähde: USDA, 2021

 Kiina 38,0 milj. tn
• Osuus 39,1 %
• Muutos -10,7 %

 EU 24,2 milj. tn
• Osuus 24,7 %
• Muutos 0,2 %

 USA 12,8 milj. tn
• Osuus 13,2 %
• Muutos 2,4%

 Brasilia 4,1 milj. tn
• Osuus 4.2 %
• Muutos 3.8 %

 Venäjä 3,4 milj. tn
• Osuus 3,5 %
• Muutos 5,7 %

 Muut 14,8 milj. tn
• Osuus 15,2 %
• Muutos -6,0 %

97,6
milj. tonnia

Lähde: Euroopan Komissio, 2020 Indeksi 2015=100
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Sianlihan hinta nousi 
voimakkaasti vuonna 
2019 Kiinan sianlihan 
tuotannon romahdettua 
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(ASF) takia. Vuonna 2020 
hinta palautui tautia 
edeltävälle tasolle. 
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Laadukkaat elintarvikkeet  
kiinnostavat kiinalaisia
Kiinassa kaupunkien ja maaseudun asukkaiden kulutus kasvaa tulevina vuosina nopeasti. Kulut-
tajia kiinnostavat yhä enemmän laadukkaat, ekologiset, räätälöidyt ja turvalliset elintarvikkeet. 
Eläinperäisten tuotteiden kulutuksen kasvu jatkuu, mutta kysyntä kasvaa myös pidemmälle 
prosessoiduissa kasviperäisissä tuotteissa. Sianlihan kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat hiljalleen. 
Yleisesti Kiina säilyttää asemansa merkittävänä maataloustuotteiden tuojamaana. 

Lähde: China Agricultural Outlook 2020-2029, Ministry of Agriculture and Rural affairs, 2020
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Sianlihan tuotanto 
Kiinassa 2018–2021

Kiinan sianlihan tuotanto laski 
vuosina 2019 ja 2020 afrikka-
laisen sikaruton (ASF:n) seu-
rauksena. Pienimmillään tuo-
tantomäärä oli 2020. Vuonna 
2021 tuotannon ennustetaan 
kasvavan noin 10 %. 

Kiinan sianlihan tuonti

Kiinan osuus globaalista 
sianlihan tuonnista on noussut 
noin 40 prosenttiin. Vuonna 
2020 sianlihan heikentynyt 
kotimainen tarjonta ja korkea 
hintataso nosti Kiinan koko 
lihan tuonnin ennätyslukemiin, 
lähes 10 miljoonaan tonniin. 
Sianlihan osuus oli noin 4,7 
miljoonaa tonnia. 
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Rabobank, 2021

15 16 17 18 19 20

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

Miljoonaa tonnia

Lähde: China Customs, Rabobank, 2020

18



Etusivu

Atria lyhyesti

Atrian avainluvut

Toimitusjohtajan 
katsaus  

Strategia  
2021–2025

Strategia  
2016–2020

Toiminta- 
ympäristö

Liiketoiminta- 
katsaukset

Atria Suomi

Atria Ruotsi

Atria Tanska & Viro

Atria Venäjä

Tutkimus ja  
kehitys

Atrian vuosikertomus 2020

Atrian sianlihan vienti kasvoi 
vahvasti
Atrian sianlihan vienti Kiinaan kasvoi vuonna 2020 yli 20 
miljoonaan kiloon. Atrian käsittelemistä lihamääristä tämä 
on jo lähes 30 prosenttia. Myös vienti muihin keskeisiin vien-
timaihin, kuten Etelä-Koreaan ja Ruotsiin kasvoi. Lisäksi Atria 
solmi uuden yhteistyösopimuksen japanilaisen ravintolaket-
jun kanssa.

Kokonaisuudessaan Atrian vienti kasvoi noin 50 prosent-
tia vuodesta 2019. Atrian vientiasiakkaat arvostavat tuottei-
den puhtautta, turvallisuutta ja jäljitettävyyttä sekä tuotanto-
eläinten antibioottivapaa kasvatusta.

Antibioottivapaata sianlihaa  
japanilaiselle ravintolaketjulle
Atria solmi yhteistyösopimuksen japanilaisen ravintolaketjun 
kanssa suomalaisen antibioottivapaan sianlihan viennistä 
Japaniin. Japanilainen perheravintolaketju Bikkuri Donkey 
käyttää atrialaista sianlihaa hampurilaispihveissään.

Bikkuri Donkey on osa Aleph Inc. -konsernia, joka on 
sitoutunut kestävään kehitykseen ja käyttää ravintoloissaan 
vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita.

ATRIA OYJ | TOIMINTAYMPÄRISTÖ | KIINAN SIANLIHAMARKKINAT
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Siipikarjanlihamarkkinoiden 
kasvu Suomessa 2000–2020

Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu 
Suomessa on jatkunut tasaisena 
koko 2000-luvun. Vuonna 2020 
sekä kulutus että tuotanto kasvoivat 
noin 4 prosenttia. Myös kulutuksen 
kotimaisuusaste nousi. 

Siipikarjanlihan kulutus-
ennuste Suomessa vuoteen 
2030 saakka 

Atrian tekemien kulutusennustei-
den mukaan siipikarjatuotteiden 
(tarkoittaa valtaosin kanatuotteita) 
kulutus nousee Suomessa vuoteen 
2030 mennessä yli 200 miljoonaan 
kiloon, mikäli kulutustrendi säilyy 
vuosien 2011–2020 kaltaisena. Kes-
kimääräinen vuosikasvu oli tällöin 3,8 
prosenttia.
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Atria toi hiilijalanjälki- 
merkinnän kanapakkauksiin
Atrian ensimmäiset hiilijalanjälkimerkityt kanatuotteet tulivat 
vähittäiskauppoihin joulukuussa 2020, tiettävästi ensim-
mäisenä koko maailmassa. Tilakohtainen liharaaka-aineen 
jäljitettävyys mahdollistaa hiilijalanjäljen merkitsemisen 
tuotekohtaisesti. Ensimmäisenä hiilijalanjälkimerkintä tuotiin 
Alatalon tilan kanatuotteisiin. Tilakohtaisten laskentojen 
edistyessä merkinnät laajenevat yhä useampiin tuotteisiin. 
Merkintä kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovai-
kutuksen hiilidioksidimääräksi muutettuna. Laskenta ottaa 
huomioon myös teollisen toiminnan osuuden ja pakkaukset. 
Laskenta tehtiin yhteistyössä Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten 
tuottajien kanssa. 
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Päätös uuden siipikarjatehtaan  
rakentamisesta vahvistettiin
Atria vahvisti lokakuussa päätöksen uuden siipikarjatehtaan 
rakentamisesta Nurmoon. Kokoluokassaan investointi on 
historiallinen ja Atrialle äärimmäisen tärkeä. Tehtaan inves-
toinnin arvo on noin 155 miljoonaa euroa ja sen myötä Atria 
Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 
prosenttia. 

Uuden siipikarjatehtaan rakentaminen vastaa kanalihan 
kulutuksen kasvuun ja vahvistaa Atrian asemaa kananli-
hatuotteiden markkinajohtajana. Kananlihan kulutus on 
kasvanut voimakkaasti niin Suomessa kuin globaalisti usean 
vuoden ajan. Kulutuksen ennustetaan kasvavan myös tulevina 
vuosina. 

Uusi tehdas valmistuu vuonna 2024. Lisätietoa investoin-
nin etenemisestä internetsivulta: www.atria.fi/konserni/ 
ajankohtaista/atrian-siipikarjainvestointi-2024

2021 2022 2023 2024

Suunnittelu

Maanrakennus

Rakentaminen

Laiteasennukset

Ylösajo

• Atria teki päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta 21.10.2020 
• Siipikarjatehtaan laajennushankkeen suunnittelijat valittiin 20.1.2021 
• Maanrakennustöiden aloitusajankohta on keväällä 2021.

Laajennushankkeen aikataulu

ATRIA OYJ | TOIMINTAYMPÄRISTÖ | SUOMEN SIIPIKARJANLIHAMARKKINAT
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Atria-konsernin operatiivinen rakenne  muodostuu neljästä liiketoiminta- 

alueesta, neljästä raportoitavasta segmentistä. Nämä ovat Atria Suomi, 

Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro sekä Atria Venäjä. Atria-konsernin vuoden 

2020 liikevaihdosta, 1 504,0 miljoonasta eurosta, Atria Suomen osuus oli  

70 %, Atria Ruotsin 19 %, Atria Tanska & Viron 7 % sekä Atria Venäjän 4 %. 

L I I K E T O I M I N TA- 
K AT S AU K S E T
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Atria Suomi
Atria-konsernin toiminnoista vastaa Suomessa Atria Suomi, joka kehittää ja valmistaa sekä markkinoi ja myy tuoreita 
liha- ja muita elintarvikkeita ja näihin liittyviä palveluja. Atria on teurastamoteollisuuden ja useiden edustamiensa tuo-
teryhmien markkinajohtaja Suomessa ja yhtiöllä on merkittävää vientitoimintaa. Vuonna 2020 Atria Suomen liikevaihto 
oli 1 066,3 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 400 henkilöä. Atria-brändin liharaaka-aine on 100-prosentti-
sesti suomalaista lihaa.

 
Liikevaihto

70 %
konsernin  

liikevaihdosta

Henkilöstön  
määrä

54 %
konsernin  

henkilöstömäärästä

Atrian  markkina-asema

# 1
Atria on useimpien päätuoteryhmiensä 
ja Suomen teurastamoteollisuuden 
markkinajohtaja. 

Asiakkuudet
•  Päivittäistavarakauppa
•  Food Service -asiakkuudet
•  Vientiasiakkuudet
•  Sibylla-konsepti-

asiakkuudet
•  Elintarviketeollisuus

Ydintuoteryhmät
•  Tuore ja kuluttaja pakattu 

liha
•  Siipikarjatuotteet
•  Ruoanlaittotuotteet,  

kuten ruokamakkarat
•  Leivänpäälliset
•  Valmisruoat
•  Eläinten rehut
•  Lemmikkieläinten ruoka

Brändit
Atria Suomen johtava 
tuotemerkki on Atria. 
Se on yksi Suomen 
tunnetuimmista ja 
arvostetuimmista 
elintarvikebrändeistä.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET | ATRIA SUOMI
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Vahvaa kasvua  
haasteellisissa  
oloissa

Vuosi 2020 oli Atria Suomen kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvä vuosi. Vaikka koro-
napandemia teki toimintaympäristömme poikkeuksellisen haasteelliseksi ja epävarmaksi, 
onnistuimme etenemään edellisvuottakin vahvemmin kahdessa pääkanavassamme, 
vähittäiskaupassa ja viennissä. Kolmannessa pääkanavassamme, Food Service -sektorilla, 
koronapandemian rajoitustoimet leikkasivat koko alan liikevaihdosta noin viidenneksen. 
Atrian kehitys seurasi alan yleistä kehitystä.

Koronapandemia muutti ratkaisevasti suomalaista kulutuskysyntää myös ruoan 
osalta. Ruoan kysyntä kasvoi samassa tahdissa kotiruokailun kanssa ja hyvä arkiruoka oli 
arvossaan. Tämä näkyi suoraan Atrian myynnissä vähittäiskaupalle. Atrian ruoanlaitto-, 
siipikarja- ja kuluttajapakattu liha - tuoteryhmien markkina kasvoi lähes 10 prosenttia. 
Atrian toimittajaosuus vahvistui kaikissa tuoteryhmissä, samoin Atrian omien brändien 
myynti. Kehitys oli kaiken kaikkiaan vahvaa. Samaa voi sanoa Atrian sianlihan viennistä 
Kiinaan: vienti yli kaksinkertaistui edellisvuodesta yli 20 miljoonaan kiloon. Tämä oli lähes 
30 prosenttia Nurmon tehtaan sianlihan tuotannosta.

Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla pysyi vakaana. 93 prosenttia suomalaisista 
syö lihaa – ja nimenomaan kotimaista. Kaikesta suomalaisten käyttämästä lihasta oli koti-
maista noin 83 prosenttia. Nämä luvut ovat hyvin tärkeitä lähtökohtia myös Atrian tulevan 
kasvun kannalta. Teimmehän vuonna 2020 historiamme suurimman, noin 155 miljoonan 
euron investointipäätöksen uuden siipikarjayksikön rakentamisesta Nurmon tehtaiden 
yhteyteen. 

Mika Ala-Fossi
Atria Suomi -liiketoiminta-alueen johtaja

Liikevaihto (MEUR)

Atria Suomen liikevaihto kasvoi 32,5 
miljoonaa euroa edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 1 066,3 miljoonaa 
euroa. Liikevaihtoa kasvatti lisään-
tynyt myynti vähittäiskauppaan ja 
vientiasiakkaille. Sianlihan vienti 
Kiinaan kasvoi merkittävästi ja myös 
Atrian edustamien tuoteryhmien 
myynti suomalaisessa vähittäis-
kaupassa kasvoi edellisvuotta 
voimakkaammin. Myynti Food 
Service -asiakkaille väheni tuntuvasti 
koronapandemian takia.

Liikevoitto (MEUR)

Atria Suomen liikevoitto kasvoi 
edellisvuodesta 3,1 miljoonaa euroa 
ja oli 43,1 miljoonaa euroa. Tämä 
oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuden parantuminen 
johtui ennen muuta lisääntyneestä 
liikevaihdosta, tuottavuuden paran-
tumisesta ja kustannusten hyvästä 
hallinnasta. 
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ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN ASEMA MARKKINOILLA 1)

ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN  
MARKKINAT 1)

Markkinan arvo  
(milj. EUR)

2 651
Muutos-%

8,4 %

Markkinan määrä 
(milj. kg)

387
Muutos-%

5,8 %
1) Päivittäistavarakauppa, kuluttajapakatut ja irtomyyntituotteet

SUOMEN LIHA- JA  
LIHATUOTEMARKKINAT 2)

2) Liha- ja lihatuotemarkkinoiden arvo päivittäistavarakaupan ja 
Food Service -sektorin jakelukanavissa yhteensä.

Markkinan arvo  
(milj. EUR)

3 080 (alv. 0 %)
Muutos-%

0,6 (volyymi) 3,7 (arvo)

Tuoteryhmä
Kokonaismarkkinoiden  

muutos 2)

Atrian  
valmistajaosuus 3)

Atrian  
brändit 4)

Arvo (€) Määrä (%) Arvo (€) Asema

Kuluttajapakattu liha 10,2 % 7,0 %  31,7 %  #1 

Siipikarja 13,4 %  11,3 %  44,0 %   #1 

Ruoanlaitto 11,9 %  6,0 %  24,2 %  #2 

Leivänpäälliset 5,9 %  1,2 %  21,6 %  #1 

Valmisruoka  7,1 %  4,6 %  13,3 %  #2 

Yhteensä 9,1 %  5,8 %  24,4 % 

1) Päivittäistavarakauppa, kuluttajapakatut tuotteet
2) Muutosprosentti vuoteen 2019 verrattuna

3) Atria toimittajana
4) Atria-tuotemerkillä myytävien tuoteryhmien markkina-asema

SUOMEN GRILLAUSMARKKINAT 1)

Arvo, noin  
(milj. euroa)

124
Muutos-%

9,5 % 

28 %
Atrian grillaus- 

tuotteiden  

markkinaosuus

#1
Atria grillaus- 

tuoteryhmien  

markkina-asema

1) Atria Insight 2020

Yrityskauppa vahvisti asemaa  
valmisruokavalikoimissa
Atria Suomi osti kauhavalaisen elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osa-
kekannan. Domretor valmistaa korkealaatuisia valmisruokia ja puolivalmisteita. Yrityskauppa 
vahvistaakin Atrian asemaa sekä vähittäiskaupan valmisruokavalikoimissa että Food Service 
-tuotteiden markkinassa. Domretor Oy on ollut Atrian osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien ja 
toimii jatkossakin itsenäisesti omana yrityksenä. 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET | ATRIA SUOMI
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Liha yhteensä

• tuotanto .......................... 409 milj. kg        2 %

• kulutus ..............................423 milj. kg        0 %

• vienti ...................................65 milj. kg                8 %

• tuonti .................................. 73 milj. kg 
-13 %

• kulutuksen kotimaisuusaste ..82,8 %

Sianliha

• tuotanto ........................... 176 milj. kg                  3 %

• kulutus ..............................163 milj. kg             -3 %

• vienti ................................... 41 milj. kg                                      17 %

• tuonti .................................. 27 milj. kg 
-21 %

• kulutuksen kotimaisuusaste ..83,3 %

Siipikarjanliha

• tuotanto ........................... 145 milj. kg                4 %

• kulutus .............................. 152 milj. kg                4 %

• vienti ....................................17 milj. kg                4 %  

• tuonti .................................. 21 milj. kg        -8 % 

• kulutuksen kotimaisuusaste ..86,3 %

Naudanliha

• tuotanto .............................87 milj. kg                     -1 %

• kulutus ..............................103 milj. kg   -1 %

• vienti ..................................... 7 milj. kg 
-17 %

• tuonti ..................................22 milj. kg     -5 %

• kulutuksen kotimaisuusaste ..78,9 %

1) Tuotanto ja kulutus luullisena lihana. Luullisesta lihasta on luutonta  
80 %, lisäksi kypsennyshävikki vaihtelee 10–30 % tuotteesta riippuen.

Lähde: Kantar TNS Agri, 2021

 
Atrian toimitusvarmuus (%)

99,91
Atrian hyvä toimitusketjun hallinta 
lisää toimitusvarmuuden ohella 
toiminnan ennustettavuutta. 
Atrian tilaus-toimitusketju pystyi 
kertomusvuonna vastaamaan isoi-
hin vaihteluihin kysynnässä. Toimi-
tusvarmuus oli 99,91 prosenttia.

Atrian käsittelemät  
lihamäärät (milj. kg)

176,6

 Siipikarja  Nauta  Sika

Milj. kg
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Atrian käsittelemät lihamäärät 
kasvoivat edellisvuoteen verrat-
tuna 3,0 miljoonaa kiloa 176,6 
miljoonaan kiloon. Siipikar-
jan- ja sianlihan käsittelymäärät 
kasvoivat lähes yhtä paljon.
Atria on teurastamoteollisuu-
den markkinajohtaja Suomessa.  

Lihan verkkokaupan myynti moninkertaistui
Ruoan tilaaminen verkkokaupasta otti poikkeusvuonna ison kehitysaskeleen ja tämä 
näkyi myös Atrian lihan verkkokaupassa. Vuonna 2020 lihan verkkokaupan myynti ja 
toimitukset moninkertaistuivat. Ruoanlaiton siirtyessä aiempaa enemmän koteihin 
kuluttajat ostivat Atrian verkkokaupasta premium-luokan lihatuotteita. Erityisen vahvaa 
myynnin kasvu oli fileissä ja luomutuotteissa.
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3 TRENDIÄ

Muun muassa seuraavat ruoka-alan kuluttajatrendit vaikuttivat Atria Suomen toimintaan vuonna 2020:

Raaka-aineista  
kokkaaminen 
• Atria tarjoaa laajan valikoiman hyviä 

raaka-aineita ruoanlaittoon.
• Atrian kätevä jauhelihapakkaus 

sekä Nopeat ja mureat -suikaleet 
vastasivat tähän kuluttajakysyntään 
hyvin.

Korkealaatuiset  
valmisruoat
• Valmisruoan kysynnän kasvu 

painottui korkealaatuisiin vaihto-
ehtoihin.

• Atria Artesaani -mikroateria sarja 
menestyi hyvin.

Vastuullisuus ja suomalaisuus
• Vastuullisuuden ja suomalaisuuden 

arvostus kasvavat edelleen.
• Hiilijalanjälkimerkinnän tuominen 

siipikarjatuotteiden pakkauksiin.

Gastrogrill Muré esittelee  
maailman parasta lihaa 
Atria avasi kesäkuussa Helsinkiin oman lihapainotteisen ravin-
tolan Gastrogrill Murén. Ravintolan ytimessä on suomalainen, 
kansainvälisesti palkittu liha. Ravintola tarjoilee asiakkailleen 
lihaa monipuolisesti valmistettuna ja esittelee uusia makupa-
reja. Lihan alkuperä on vahvasti esitellä ravintolassa: jokaisen 
annoksen matka lautaselle on jäljitettävissä tilalle saakka.

Uusi ilme toi brändin  
2020-luvulle
Atria uudisti brändilogonsa ja pakkausvisuaalisuutensa osana 
Atria-brändimielikuvan uudistamista. Uusi pakkaus tuo tila-
jäljitettävyyden, vastuullisuuden ja suomalaisuuden aiempaa 
selkeämmin esille. Uusi logo puolestaan viestii selkeämmin 
brändin arvoja: helposti lähestyttävyyttä ja lämpöä brändin 
tavoitteiden mukaisesti. Vuosiluku tuo esiin pitkän historian ja 
sitä kautta hankitun osaamisen ja luotettavuuden. Uudistetut 
pakkaukset tulivat kauppoihin elokuussa. 
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ATRIA SUOMEN TERVE KASVU

Strategian mahdollistajat Strategian painopisteet Painopisteiden toteutuminen 2020

1.  Suuri mittakaava 
Mahdollistaa tarjonnan kasvavaan ja 
monipuolistuvaan kysyntään.

2.  Vahva kilpailuasema 
Atria on päätuoteryhmiensä markkinajohtaja 
tai -kakkonen sekä teurastamoteollisuuden 
markkinajohtaja.

3.  Vahvat ja arvostetut brändit 
Atria on lihatoimialan tunnetuin ruokamerkki. Tämä 
mahdollistaa uusien tuotesegmenttien lanseeraamista 
ja uuden markkinan luontia.

4.  Korkea tuottavuus 
Teollisten prosessien tehokkuus ja johdonmukaiset 
investoinnit tuottavuuden parantamiseen turvaavat 
Atrian hintakilpailukykyä.

5.  Vastuullinen ja varma toimitusketju 
Atrian vastuullinen toiminta vaikuttaa myönteisesti 
koko suomalaisessa liha- ja ruokaketjussa. Hyvä 
yhteistyö etenkin tuottajien kanssa turvaa toimituksia, 
laatua ja kasvua.

Markkinatiedon  
syventäminen

• Lisättiin markkinatutkimuksen, -tiedon ja -analyysin (Atria Insight) investointeja tuotekehityksen, markki-
noinnin ja myynnin tukemiseen.

• Koronapandemia näkyi nopeina muutoksia kulutuskysynnässä. Muuttuva markkina vaati nopeaa reagointi-
kykyä. Kulutuskysynnän kasvu painottui perustuotteisiin. 

Tuoteryhmä- ja  
brändijohtaminen

• Atria reagoi kuluttajakysynnän nopeisiin muutoksiin ja toi markkinoille kysyntää vastaavia tuotteita: perus-
tuotteiden lisäksi esimerkiksi premium-mikroateriat ja uudenlaiset maustamispakkaukset.

• Brändilogon ja tuotepakkausten visuaalisuus uudistettiin vastaamaan brändin arvoja.

Vahva kilpailuasema • Atria julkisti investointipäätöksen 155 miljoonan euron arvoisen siipikarjayksikön rakentamisesta.
• Domretor-valmisruokayhtiön koko osakekannan osto vahvisti Atrian asemaa sekä valmisruokavalikoimissa 

että Food Service -markkinoilla.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Atria säilytti vahvan markkina-asemansa: toimittajaosuus päivittäistavarakaupassa oli 24,4 prosenttia.
• Myynti vähittäiskaupassa kasvoi kaikissa tuoteryhmissä. Suurin markkinaosuus Atrialla oli siipikarjatuoteryh-

mässä, noin 29 prosenttia.
• Atrian lihaverkkokaupan myynti moninkertaistui.

Tuotannon operatiivinen  
tehokkuus

• Atria reagoi koronapandemian aiheuttamaan kysyntäpiikkiin hyvin ja pystyi valmistamaan huomattavasti 
isompia tilausmääriä ja toimittamaan ne asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

• Tuotannon jatkuvan parantamisen toimintamallia vietiin suunnitelmallisesti eteenpäin ja kehitystä tapahtui 
niin työturvallisuudessa, raaka-aineiden hyödyntämisessä, kapasiteetin käyttöasteiden parantumisessa sekä 
veden käytön tehostumisessa.

• Yksittäisiä tuotannon investointeja olivat muun muassa sianlihan uusi pakkaamo Kiina-viennin tarpeisiin ja 
uusi Murea & Nopea -linjasto.

Toimintaketjun  
tehokkuus

• Atrian tilaus-toimitusketju pystyi vastaamaan isoihin kysyntävaihteluihin;  
toimitusvarmuus oli 99,91 prosenttia.

Resurssien  
kohdentaminen

• Atria saavutti keskeiset energia- ja resurssitehokkuuden tavoitteensa; muun muassa hiilijalanjälki pieneni, 
vedenkulutus tehostui ja hävikkiä kyettiin pienentämään. 

• Toimenpiteitä suunnattiin tuotannon ja käyttöhyödykejärjestelmien optimointiin. Investoinneilla parannettiin 
energiatehokkuutta. 

• Uusiutuvan energian käyttöä lisättiin lämmön tuotannossa.
• Tulokset on esitetty Atrian yritysvastuuraportissa www.atria.fi/raportointi 

Atrian Tapa Toimia • Turvallisesti Atrialta Kotiin -ohjelma tuotti erinomaisia tuloksia: työtapaturmien määrä ja tapaturmista johtu-
neiden poissaolojen määrä oli historillisen pieni. 

• Johtamisjärjestelmä uudistettiin vastaamaan koronapandemian vaatimuksiin: tavoitteena suojata henkilöstö 
tartunnalta ja turvata toimitusvarmuus. 
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Atria Ruotsi
Atria Ruotsi valmistaa ja markkinoi lihavalmisteita, tuoreita kanatuotteita, leivänpäällisiä ja eri tyyppisiä ateriaratkaisuja 
pääosin Ruotsin elintarvikemarkkinoille. Sillä on useita arvostettuja ja tunnettuja tuotemerkkejä, joista monet ovat tuote-
ryhmiensä markkinajohtajia. Myös private label -toimijana Atria on vahva. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli noin 300,8 
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 814. Atria Ruotsin tuoteryhmien liharaaka-aine on valtaosin kotimaista.

 
Liikevaihto

19 %
konsernin  

liikevaihdosta

Henkilöstön  
määrä

18 %
konsernin  

henkilöstömäärästä

Asiakkuudet
• Päivittäistavarakauppa
• Food Service -asiakkuudet
• Sibylla-konsepti-

asiakkuudet
• Vientiasiakkuudet

Ydintuoteryhmät
• Leivänpäälliset
• Ruokamakkarat
• Tuoreet siipikarjatuotteet
• Valmisruoat
• Kasvis- ja herkuttelu-

tuotteet

Brändit
Atria Ruotsilla on useita arvostettuja brändejä. Tunnetuimpia 
ovat Lönneberga ja Sibylla. Sibylla on Atria-konsernin kansain-
välisin tuotemerkki.
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17 18 19 20

17 18 19 20

Liikevaihto (MEUR)

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna 11,4 miljoonaa 
euroa yhteensä 300,8 miljoonaan euroon. Lii-
kevaihto parani paikallisessa valuutassa 3,1 pro-
senttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaih-
toa kasvatti lisääntynyt myynti vähittäiskaupalle. 
Myös Ruotsin kruunu vahvistui euroa vastaan. 
Myynti Food Service - ja  Fast Food -asiakkaille 
väheni tuntuvasti koronapandemian takia. 

Liiketulos (MEUR)

Atria Ruotsin liiketappio pieneni 4,1 mil-
joonalla eurolla -2,0 miljoonaan euroon. 
Tehokkuuden parantuminen, pienemmät kus-
tannukset ja Ruotsin kruunun vahvistuminen 
paransivat kannattavuutta. 
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Kannattavan  
kasvun tiellä 

Atria Ruotsilla oli toinen peräkkäinen 
vuosi, jolloin se eteni keskeisessä stra-
tegisessa tavoitteessaan: kannattavuu-

den parantamisessa. Paransimme tulosta 4,1 miljoonaa euroa. Liiketappio pieneni 
kolmasosaan edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Oleellinen tekijä tulostu-
loskunnon parantumiselle oli siipikarjaliiketoiminnan kilpailukyvyn ja kannattavuuden 
parantuminen.  

Kannattavuuden tuntuva kohentuminen oli hyvä lopputulema Ruotsin koronapan-
demian koettelemilla ruokamarkkinoilla. Koronarajoitukset heikensivät merkittävästi 
Atrian Food Service - ja Fast Food -myyntiä, mutta vaikutukset vähittäiskauppamyyn-
tiin olivat päinvastaisia. Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskaupalle 
kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti sekä määrällisesti että arvossa mitattuna. Eniten 
arvossa kasvoi siipikarjatuotteiden markkina, peräti 19,2 prosenttia. Ruokamakkaroi-
den markkinakin kasvoi 15,7 prosenttia. Näissä molemmissa, Atrialle hyvin tärkeissä, 
tuoteryhmissä pystyimme lisäämään toimittajaosuuttamme. 

Vaikka ruotsalainen Food Service -markkina supistui noin 20 prosenttia vuosi-
tasolla, Atrian kehitys ei ollut näin heikko. Pystyimme hieman vahvistamaan mark-
kina-asemaamme. Etunamme oli, että asiakaskuntamme on riittävän laaja, johon 
kuuluu sekä yksityisiä että julkisia ammattikeittiöitä. Teimme aktiivista tuotekehityksen 
ja myynnin yhteistyötä molempien asiakasryhmien kanssa. Pystyimme uudistamaan 
tarjontaamme muuttuneeseen kysyntään ja tuomaan joustavasti markkinoille uutuuk-
sia, varsinkin kanatuotteita. Myös suomalaisen naudan- ja sianlihan myynti ammatti-
keittiöille kehittyi suotuisasti. 

Jarmo Lindholm
Atria Ruotsi -liiketoiminta-alueen johtaja
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300,8
(289,4 MEUR vuonna 2019)

-2,0
(-6,1 MEUR vuonna 2019)

 Liikevoittoprosentti

-2,1
-0,7

Atria käynnisti investointisuunnittelun Ruotsissa 
Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin 
tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Investoinnin arvioi-
daan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Toteutuessaan hanke valmistuisi kokonaisuudessaan 
vuoden 2023 aikana. 

Lue aiheesta lisää Hallituksen toimintakertomuksesta sivulta 49. 

-2,0
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ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN KOKONAISMARKKINAT
 
 
Arvo (milj. EUR)

1 305
(1 154 MEUR vuonna 2019)

Muutos

7,7 %

Leivänpäällisten  
markkinat (milj. EUR)

536
(496 MEUR vuonna 2019)

Muutos

8,1 %

Ruokamakkaroiden  
markkinat (milj. EUR)

485
(418 MEUR vuonna 2019)

Muutos

 16,0 %

Tuoreiden siipikarja-
tuotteiden markkinat 
(milj. EUR)

284
(239 MEUR vuonna 2019)

Muutos

 18,8 %

Lihan kokonaiskulutus on pysynyt Ruotsissa jo useamman 
vuoden ennallaan, noin 80 kilossa henkilöä kohden. Siipi-
karjanlihan kulutus on kasvanut 2–4 prosenttia vuositasolla, 
kun taas naudan- ja sianlihan kulutus on vastaavasti vähen-
tynyt. Ruotsin kulutuksen kotimaisuusaste eri lihalajeissa on 
ollut laskussa 2000-luvulla. Pienin kulutuksen kotimaisuus-
aste on naudanlihassa ja suurin sianlihassa. Ruotsi tuo noin 
40 prosenttia siipikarjanlihasta, valtaosin arvo-osia.

LIHANKULUTUS RUOTSISSA  
(KG/HENKILÖ) 2000–2020

ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN ASEMA RUOTSIN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA

Tuoteryhmä
Kokonaismarkkinoiden  

muutos1)

Atrian valmistaja- 
osuuden muutos

Asema  
markkinoilla2)

Arvo (€) Määrä (%) Arvo (€) Asema

Leivänpäälliset 8,1 % 2,2 % -0,6 %  #2 

Ruokamakkarat 16,0 %  6,1 % 0,9 % #2 

Siipikarjatuotteet 18,8 %  19 % 1,9 % #3 

1) Muutosprosentti vuoteen 2019 verrattuna
2) Atrian brändituoteryhmien asema päivittäistavarakaupassa Lähde: Atria/Nielsen, 2021
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5 TRENDIÄ

Muun muassa seuraavat ruoka-alan kuluttajatrendit vaikuttavat Atria Ruotsin toimintaan  
ja tarjontaan. T

Vastuullisuus 
• Edistämme ihmisten terveyttä ja hyvinvointia 

hyvän ruoan tasapainoisella valikoimalla.
• Avainasemassa liiketoiminnassa on eettisyys 

omassa toiminnassa ja kumppanuuksissa. 
• Olemme edelläkävijöitä eläinten hyvinvoin-

nissa: kaikkien käyttämiemme tuotanto-
eläinten on oltava terveitä ja hyvin hoidet-
tuja.

• Vähennämme ympäristö- ja ilmastovaiku-
tuksia koko arvoketjussamme. Pienensimme 
hiilijalanjälkeämme 84 prosenttia vuodesta 
2016.

Terveellisyys 
• Hyödynnämme täysimääräisesti valkoista 

lihaa suosivaa trendiä: vahvistamme valikoi-
maamme siipikarjatuotteissa.

• Keskitymme tasapainoiseen ruokavalioon 
ja jättäydymme lyhytaikaisten ilmiöiden 
ulkopuolelle. 

Kuluttaja vaikuttajana
• Varmistamme parhaan hinta-laatusuhteen. 
• Toimimme avoimesti rakentaessamme luot-

tamusta tuotemerkkeihimme.
• Vahvistamme monipuolista läsnäoloa ver-

kossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Helppokäyttöisyys
• Tarjoamme uudenlaisia valmisruokaratkai-

suja kiireiseen elämäntyyliin.
• Reagoimme myyntikanavissa tapahtuviin 

muutoksiin ja sen myötä muuttuviin asiakas- 
ja kuluttajavaatimuksiin. 

• Kehitämme Food Service - ja Concept  
-liiketoimintoja vastaamaan kodin ulko- 
puolella syömisen kasvavaan trendiin.

Nautinnollisuus
• Koronapandemia on tuonut iloa ruoanlait-

toon ja hyvän ruoan syömiseen.
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Strategian mahdollistajat
Strategian  
painopisteet Painopisteiden toteutuminen 2020

1. Kilpailuaseman vahvis-
taminen: 
Vahvempi keskittyminen 
tuoteryhmäjohtamiseen 
sekä vahvojen ja arvostet-
tujen brändien rakentami-
seen vähittäiskaupassa.  

2. Kilpailuaseman vahvis-
taminen: 
Food Service- ja Con-
cept-liiketoimintojen 
kasvu.

3. Tehokkuus: 
Tuotannon operatiivisen 
tehokkuuden ja resurssien 
kohdentamisen paranta-
minen.

4. Tapa Toimia: 
Menestyvän tiimin luo-
minen sekä turvallinen, 
vastuullinen ja kestävä 
toiminta.

Markkinatiedon 
syventäminen

• Oman markkinatutkimustyökalun kehittäminen jatkui ja sen käyttöä 
organisaation päätöksenteon tukena lisättiin.

• Tarkistettiin ja kehitettiin tuoteryhmästrategiaa ja toimintasuunnitel-
maa keskeisimmille tuoteryhmille: siipikarja, leivänpäälliset, makkarat ja 
valmisruoka.

Tuoteryhmä- ja 
brändijohtaminen

• Lönneberga-tuotemerkkiin investointiin vahvasti jokaisessa neljässä 
tuoteryhmässä.

• Mediainvestoinnit kohdistettiin leivänpäällisiin markkinaosuuden palaut-
tamiseksi vähittäiskaupassa.

• Uusi Sibylla Pockit –konsepti testilanseerattiin menestyksellä.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Pandemian myötä myyntikanavia mukautettiin kuluttajien ostokäyttäyty-
misen muutoksiin. 

• Atrian valmistajaosuus kasvoi siipikarjanlihassa ja ruokamakkaroissa.

Tuotannon  
operatiivinen  
tehokkuus

• Operatiivisen huippuosaamisen kehittämisohjelmaa jatkettiin kaikissa 
tuotantolaitoksissa. Ohjelman tavoitteena on 4 miljoonan euron vuotui-
nen kustannussäästö. 

• Uusi toiminnanohjausjärjestelmä valmistui käyttöönottoa varten vuoden 
lopulla.

Toimintaketjun 
tehokkuus

• Uusi logistiikka- ja kuljetussopimus saatiin päätökseen positiivisin 
tuloksin. 

• Aloitettiin myynnin ja toiminnan suunnitteluprosessin uudistaminen.
• Hyväksyttiin Sölvesborgin ja Malmön tuotantolaitosten vedenpuhdistuk-

sen parantamiseen tähtäävät investoinnit.

Resurssien  
kohdentaminen

• Ympäristö- ja ilmastovaikutuksia vähennettiin koko arvoketjussa. Siinä 
saavutettiin energia- ja resurssitehokkuustavoite; hiilijalanjälki väheni 84 
prosenttia vuodesta 2016.

Atrian Tapa Johtaa • Jatkettiin voittavan yrityskulttuurin rakentamista Atrian Tavalla Toimia. 
• Varmistettiin tulevaisuuden johtamiskulttuuria Atrian Tapa Johtaa -ohjel-

malla sekä tulevaa johtaja- ja osaamispotentiaalia Talent Management 
- ja konsernin trainee-ohjelmilla. Osaa ohjelmasta jouduttiin siirtämään 
koronapandemian vuoksi.

• Organisaatiorakennetta suoraviivaistettiin ja tehostettiin yhteistyön, 
tehokkuuden ja kaupallisten prosessien toteuttamiseksi.

• Edistettiin turvallista, vastuullista ja kestävää tapaa tehdä työtä. Erityisesti 
siipikarjatehtaalla Sölvesborgissa työtapaturmista johtuvat poissaolot 
vähentyivät.

ATRIA RUOTSIN TERVE KASVU
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Atria Tanska & Viro
Atria Tanska & Viro tuottaa ja markkinoi leivänpäällisiä, lihaa ja lihavalmisteita Tanskan ja Viron elintarvikemarkkinoilla. 
Liiketoiminta-alueella on myös vientitoimintaa. Sillä on arvostettuja ja tunnettuja tuotemerkkejä, joista useat ovat 
tuoteryhmiensä markkinajohtajia tai markkinakakkosia. Atrialla on Tanskassa kaksi tuotantolaitosta ja Virossa yksi. 
Vuonna 2020 Atria Tanska & Viron liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 439. Atrian tuoteryh-
mien liharaaka-aine Tanskassa ja Virossa on valtaosin kotimaista. Virossa Atrialla on omaa alkutuotantoa ja se on 
maan toiseksi suurin sianlihan tuottaja.

 
Liikevaihto

7 %
konsernin  

liikevaihdosta

Henkilöstön  
määrä

10 %
konsernin  

henkilöstömäärästä

Asiakkuudet
• Päivittäistavarakauppa
• Food Service  

-asiakkuudet
• Vientiasiakkuudet

Ydintuoteryhmät
• Lihavalmisteet,  

erityisesti makkarat,  
ml. leikkeleet ja  
leivänpäällislevitteet

• Valmisruoat
• Tuore ja kuluttaja- 

pakattu liha

Brändit
Atrian tanskalaiset pääbrändit ovat 3-Stjernet ja Aalbaek 
Specialiteter. Virossa pääbrändi on Maks&Moorits, jota 
täydentävät alueelliset VK ja Wõro.
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Leivänpäällisten markkina 
hyvässä kasvussa Tanskassa
Atria Tanskan myynti kehittyi hyvin. Atria pystyi pitä-
mään vahvan, noin 17 prosentin toimittajaosuuden 
Tanskan vähittäiskaupan leivänpäällismarkkinassa, 
jonka volyymi ja arvo kasvoivat. Arvonnousu oli 
8,4 prosenttia. Myynnin kasvua vahdittivat tuntuvat 
panostukset markkinointiin ja myyntiin. Atria uudisti 
ja monipuolisti molempien tanskalaisbrändiensä, 
3-Stjernetin ja Aalbaeckin tarjontaa. Merkittävintä oli 
premium-luomutuotteisin keskittyvän Aalbaeckin 
kehitys: brändi pystyi lisäämään merkittävästi myyn-
tiään myös Tanskan halpaketjuissa.

Atria Tanskan vientitoiminta väheni koronapan-
demian takia. Pandemia rajoitti myös edellisvuonna 
hyvin alkanutta yhteistyötä Food Service -sektorin 
kanssa. Myönteistä oli Aalbaeck-luomutuotteiden 
kasvu ammattikeittiöissä.    

Svend Schou Borch
Atria Tanska -liiketoimintayksikön johtaja

Jauhelihapanostus siivitti 
kehitystä Virossa
Atria Viro piti hyvin markkina-asemansa lähes edel-
lisvuoden tasolla pysyneillä markkinoilla. Atrian tuo-
teryhmien myynnin määrä Viron vähittäiskaupassa 
väheni hieman edellisvuoteen verrattuna – yhden 
prosentin. Vähennys oli poikkeuksellinen, joskin 
ymmärrettävä poikkeusoloissa, joissa kuluttajien 
ostovoima heikkeni. Hinnat sen sijaan nousivat 4,4 
prosenttia. Atrian menestynein yksittäinen tuote-
ryhmä tässä markkinassa oli jauheliha. Atria lansee-
rasi Virossa uuden tyyppisen, aiempia ekologisem-
man jauhelihapakkauksen, joka kasvatti jauhelihan 
toimitusmääriä kaupalle noin 40 prosenttia. 

Atria Viron toimitukset ammattikeittiöille vähe-
nivät, samoin vientitoimitukset. Näiden vaikutus jäi 
kuitenkin vähäiseksi vähittäiskaupan hyvän kehityk-
sen ansiosta.

Olle Horm
Atria Viro -liiketoimintayksikön johtaja
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(96,6 MEUR vuonna 2019)

5,3
(4,4 MEUR vuonna 2019)

 Liikevoittoprosentti

Liikevaihto (MEUR)

Atria Tanska & Viron liike-
vaihto kasvoi edellisvuo-
den vastaavaan jaksoon 
verrattuna 10,2 miljoonaa 
euroa yhteensä 106,8 
miljoonaan euroon. Liike-
vaihtoa kasvatti lisääntynyt 
myynti sekä Tanskan että 
Viron vähittäiskaupalle. 
Food Service -myynnin 
osuus Atria Tanska & Viron 
liikevaihdosta on pieni. 

Liikevoitto (MEUR)

Atria Tanska & Viron liike-
voitto kasvoi 0,9 miljoo-
naa euroa 5,3 miljoonaan 
euroon. Tämä oli 4,9 
prosenttia liikevaihdosta 
eli lähes konsernin 5 
prosentin liikevoittotavoit-
teen mukainen. Tulosta 
paransivat ennen muuta 
lisääntyneet myynti-
volyymit vahvistuneilla 
hinnoilla.
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Atria toi laadukkaat luomutuotteet  
Food Service -markkinoille
Osana Tanskan liiketoimintastrategiaa tavoitteena on luoda Atriasta uusi toimija 
Food Service -markkinassa. Tähän tavoitteeseen liittyen Atria toi markkinoille 
valikoiman korkealaatuisia kuivattuja Aalbaek-luomumakkaroita.

Leivänpäällismarkkinoiden arvo 
Tanskassa sekä liha- ja lihaval-
mistemarkkinoiden arvo Viron 
päivittäistavarakaupassa yhteensä 

Arvo

669
MEUR

Markkinoiden  
volyymin 
muutos keski-
määrin

Volyymi

1,0 %
Arvo

6,4 %

8,4 %
(2,3 % vuonna 2019)

Muutos  
Tanskassa

2,9 %
(-0,7 % vuonna 2019)

Muutos  
Tanskassa

-1 %
(12,7 % vuonna 2019)

Muutos  
Virossa

4,4 %
(11,7 % vuonna 2019)

Muutos  
Virossa

ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN MARKKINAT TANSKASSA JA VIROSSA

ATRIAN PÄÄTUOTERYHMIEN ASEMA TANSKAN JA VIRON 
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPASSA 

Asema 
markkinoilla

#2
Valmistaja- 

osuus

16,9 %
(17,2 % vuonna 2019)

Valmistaja- 
osuus

15,3 %
(15,7 % vuonna 2019)

Asema 
markkinoilla

#2

Viro 
Tuoteryhmät:  

Liha, lihavalmisteet ja valmisruoat

Tanska 
Tuoteryhmä:  

Leivänpäälliset

Atrian päätuoteryhmien 
arvonmuutos Tanskassa ja 
Virossa keskimäärin 
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4 TRENDIÄ

Muun muassa seuraavat ruoka-alan kuluttajatrendit vaikuttavat Atrian toimintaan ja tarjoomaan Tanskassa ja Virossa. 

Vastuullisuus 
• Käynnistimme yritysvastuun strategiaprosessin.
• Pienensimme tuotannomme hiilijalanjälkeä. 
• Vähensimme muovin käyttöä pakkauksissa ja lisäsimme kierrätettyjä 

pakkausmateriaalien hyödyntämistä.

Lihan kulutuksen lasku ja fleksaaminen
• Toimme markkinoille uusia liha-kasvis -hybridituotteita.
• Laajensimme valkoisen lihan tuotevalikoimaa.
• Aloitimme uusien kasvipohjaisten tuotteiden kehittämisen.

Mukavuus ja hyvinvointi
• Lisäsimme helppokäyttöisiä leivänpäällistuotteita.
• Monipuolistimme välipalavaihtoehtoja erilaisille kuluttajasegmenteille.
• Kehitimme on-the-go -tuoteryhmiä.
• Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia luomutuotteita.

Vastuullinen ruoantuotanto
• Panostimme vahvasti tanskalaisiin raaka-aineisiin 3-Stjernet ja Aal-

bæk-brändeissä.
• Panostamme tuotannon ja työvoiman kotimaisuuteen sekä tuotteiden 

lyhyisiin kuljetusmatkoihin.
• Aalbæk-brändin keskittyminen luomuun.

*)Tarkoittaa kasvisten määrän lisäämistä ruokavaliossa. 

Strategian mahdollistajat Strategian painopisteet Painopisteiden toteutuminen 2020

1. Kilpailuaseman vahvistaminen 
Johtava markkina-asema Tanskassa leivänpäällissegmen-
tissä. Vahva keskittyminen brändeihin, tuoteryhmäjohtami-
seen ja markkinatiedon hyödyntämiseen. 

2. Uuden markkina-aseman rakentaminen 
Nykyisen markkina-aseman säilyttäminen ja uusien myynti-
kanavien rakentaminen uusien asiakkaiden saavuttamiseksi.

3. Tehokas toiminta 
Toimintaketjun tehokkuuden parantaminen suorituksen 
hallinnan ja resurssien optimoinnin kautta.

4. Atrian Tapa Toimia 
Voittavan joukkueen rakentaminen vahvalla osaamisella ja 
asenteella.

Markkinatiedon syventäminen • Tanskassa investoitiin markkinatietoon kuluttaja- ja ostajatiedon syventämiseksi ja 
ymmärtämiseksi.

• Tanskassa kehitettiin uutta digitaalista markkinatyövälinettä.

Tuoteryhmä- ja brändijohtaminen • Tanskassa kehitettiin leivänpäälliset -tuoteryhmän strategiaa.
• 3-Stjernet brändin viestintä ja pakkaus uudistettiin.
• Uusia hybridituotteita esiteltiin osana 3-Stjernet tuotevalikoimaa. 
• Virossa Maks&Morits nousi suosituimmaksi lihabrändiksi. 

Kaupallinen erinomaisuus • Atria säilytti vahvan markkina-asemansa leivänpäällisten toiseksi suurimpana toimi-
jana Tanskassa.

• Tanskassa uuden Aalbæk Specialiteterin naudanlihasta valmistetun meetvurstimak-
karan lanseeraus onnistui erinomaisesti.

• Uusi jauhelihapakkaus kasvatti jauhelihan myyntiä vähittäiskauppaan Virossa.

Tuotannon operatiivinen tehokkuus • Tanskassa otettiin käyttöön uusi vähittäiskaupan ja Food Service -sektorin strategia.
• Tanskassa panostettiin vahvasti myyntityön johtamiseen.

Toimintaketjun tehokkuus • Tuotannon jatkuva kehittäminen tuotti tuloksia.
• Tanskassa aloitettiin operatiivisen osaamisen kehittämisohjelma. 

Resurssien kohdentaminen • Vastuullisuustyötä jatkettiin keskittyen erityisesti tuotannon ympäristö- ja hiilijalan-
jäljen pienentämiseen.  

Atrian Tapa Johtaa • Toimihenkilöiden kattavat Atrian Tapa Johtaa - ja Atrian Tapa Toimia -koulutukset 
vietiin päätökseen. 

ATRIA TANSKA & VIRON TERVE KASVU
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Atria Venäjä
Atria Venäjä markkinoi lihatuotteitaan ja valmisruokiaan pääosin Pietarin ja Moskovan alueilla. Teolliset toiminnot on 
keskitetty kahteen tuotantolaitokseen Pietarissa. Omien tuotemerkkien lisäksi Atrian asemaa markkinoilla vahvistaa 
Sibylla-konseptiliiketoiminta sekä sopimusvalmistus. Vuonna 2020 Atria Venäjän liikevaihto oli 66,7 miljoonaa euroa ja 
henkilöstön määrä noin 790 henkilöä. Atria hankkii liharaaka-aineensa Venäjän lisäksi kansainvälisiltä lihamarkkinoilta.

 
Liikevaihto

4 %
konsernin  

liikevaihdosta

Henkilöstön  
määrä

18 %
konsernin  

henkilöstömäärästä

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET | ATRIA VENÄJÄ

Asiakkuudet
• Päivittäistavarakauppa
• Food Service -asiakkuudet
• Sibylla-konsepti- 

asiakkuudet

Ydintuoteryhmät
• Lihavalmisteet,  

erityisesti makkarat 
• Leivänpäälliset
• Valmisruoat
• Tuore liha

Brändit
Atria Venäjän päätuotemerkit ovat Pit-Product ja Campo-
Mos. Sibylla-konseptiliiketoimintaa Atrialla on Venäjällä, 
Valko-Venäjällä ja Kazakshtanissa. Yhtiö tekee yhteistyötä 
espanjalaisen Casademont-brändin kanssa.
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Liikevaihto (MEUR)

Atria Venäjän liikevaihto pie-
neni edellisvuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna 7,1 miljoonaa 
euroa ja oli 66,7 miljoonaa euroa. 
Paikallisessa valuutassa liike-
vaihto kasvoi 3 prosenttia. Myynti 
lisääntyi etenkin loppuvuodesta. 

Liiketulos (MEUR)

Atria Venäjän liiketappio pieneni 
hieman edellisvuoteen verrat-
tuna ja oli -2,9 miljoonaa euroa. 
Kannattavuus alkoi parantua 
toisella vuosipuoliskolla myyn-
nin vahvistuessa. 

Kasvua  
vähittäis- 
kaupan  
myynnissä
Atria Venäjällä on tuoteryhmilleen 
kolme myyntikanavaa: vähittäis-
kauppa, Sibylla-asiakkuudet sekä 
Food Service -asiakkuudet. Näistä 
kolmesta vain vähittäiskauppa oli 
avoinna lähes normaalisti koko 
pandemiavuoden. 

Atrian myynti vähittäiskau-
passa kehittyi myönteisesti. Sekä 
myynnin määrä että arvo pai-
kallisessa valuutassa kasvoivat. 
Kasvua vauhditti ennen muuta 

premium-luokan Casademont-brändi. Sen tuoteryhmien menekki 
kasvoi läpi vuoden. Sen sijaan matalamman hintaluokan Pit-Pro-
duct -brändin myynti vähentyi. Hintakilpailu Pit-tuoteryhmissä oli 
hyvin voimakasta. Yhteistyö johtavien venäläisten vähittäiskauppa-
ketjujen X5:n, Lentan ja Okeyn kanssa monipuolistui ja Atria pystyi 
laajentamaan tarjontaansa myös maantieteellisesti. 

Sibylla-konseptin kehitys oli kaksijakoinen. Tilaukset vähenivät 
voimakkaasti pandemian alkuvaiheessa keväällä, mutta elpyivät ja 
jopa kasvoivat edellisvuoteen verrattuna kesästä lähtien. Sibyl-
la-myyntipisteiden määrä Venäjän alueella lisääntyi noin 200:lla 
yhteensä noin 4 300:aan. 

Tilaukset ja toimitukset Atrian kolmannelle kanavalle, Food 
Service -asiakkaille, vähenivät tuntuvasti. Koko alan toimintaedel-
lytykset huononivat dramaattisesti: konkurssien määrä oli suuri ja 
ravintoloiden myynnistä leikkautui noin 40 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna.

Vaikka Atrian tuotannolliset ja kaupalliset toiminnat kehittyi-
vät olosuhteisin nähden suotuisasti, toiminnan kannattavuus oli 
edelleen heikko. Osaltaan sitä heikensivät raaka-aineiden hinnat. 
Lihalajista riippuen hinnat kallistuivat 10–15 prosenttia.

Ilari Hyyrynen 
Atria Venäjä -liiketoiminta-alueen johtaja 

ATRIAN  
PÄÄTUOTERYHMIEN  

MARKKINAT

670 MEUR
(600 MEUR  

vuonna 2019)

Liha- ja lihatuote- 
markkinoiden arvo  

Pietarin alueella

1,7 %
(7,0 % vuonna 2019)

Päivittäistavarakaupan 
arvomääräinen myynnin 

kehitys vuonna 2020 

4,8 %
(4,8 % vuonna 2019)

Atrian tuoteryhmien 
markkinaosuus Pietarin 
päivittäistavarakaupassa

-4,1 %
(13,4 vuonna 2019)

Atrian kehitys Food Ser-
vice -sektorilla vuonna 

2020

4 300
(4 100 vuonna 2019)

Sibylla-myyntipisteiden 
määrä Venäjän alueella Lä
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Atria teki sopimuksen  
Pit-Productin myymisestä 
Katsauskauden jälkeen Atria teki sopimuksen Pit-Productin myymisestä Limited 
Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo 
Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu 
Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen. Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän 
toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä. 

Lue aiheesta lisää Hallituksen toimintakertomuksesta sivulta 49. 
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3 TRENDIÄ

Muun muassa seuraavat ruoka-alan kuluttajatrendit 
vaikuttavat Atrian toimintaan ja tarjoomaan Venäjällä.

Tehokas ja helppo ostaminen
• Pika- ja valmisruokavalikoiminen kehittäminen.
• Myynnin digitalisoiminen internetin käytön yleis-

tyessä kaikissa ikäryhmissä.
• Monikanavaisen ostokäyttäytymisen vaatiman 

myyntiosaamisen kehittäminen.

Turvalliset ratkaisut luotettavilta toimittajilta
• Casademont-tuotemerkin lihavalikoiman laajenta-

minen.
• Turvallisuuden edistäminen ja luottamuksen vahvis-

taminen Pit-brändin asiakkaille.

Terveys ja hyvinvointi 
• Terveyttä edistävien, vähärasvaisten ja lihattomien 

niche -tuotteiden kehittäminen.

Strategian mahdollistajat
Strategian  
painopisteet Painopisteiden toteutuminen 2020

1. Riittävä mittakaava  
Mahdollistaa tarjonnan kasva-
vaan ja monipuoliseen kysyn-
tään. Atria on alan merkittävin 
ulkomainen toimija Venäjällä.

2. Vahva kilpailuasema 
Atria on yksi tunnetuimmista 
toimijoista tietyissä 
vähittäiskaupan tuoteryhmissä 
erityisesti Pietarissa. Sibylla 
on Fast Food -segmentissä 
vahva koko Venäjän alueella. 
Food Service -sektorilla Atria 
on arvioitu tuoteryhmiensä 
luotettavimmaksi toimijaksi. 

3. Arvostetut ja vahvat brändit 
Vahvojen brändien ja tuoteva-
likoimien jatkuva kehittäminen 
vahvistaa markkina-aseman säi-
lymistä ja uusien markkinoiden 
avaamista.

4. Tehokkuus 
Tehokas tuotanto ja resurssien 
tarkka kohdentaminen kaikissa 
toiminnoissa parantavat tuotta-
vuutta. 

Markkinatiedon 
syventäminen

• Tiedon hankintaa tehostettiin päätöksenteon ja suunnittelun sekä 
myynnin, markkinoinnin ja tuoteryhmähallinnan tueksi.

Tuoteryhmä- ja 
brändijohtaminen

• Casademont-pakkaukset uudistettiin brändin johtavan aseman 
turvaamiseksi ja laatumielikuvan vahvistamiseksi. 

• Tuettiin kampanjoilla Pit Product -brändin uudelleen lanseerausta 
ja tuoteuutuuksia. 

• Kehitettiin uusia yhteistyömalleja Food Service -asiakkaiden 
kanssa paikallisten projektien edistämiseksi.

• Optimoitiin Campomos-valikoimaa edullisen hintaryhmän tuote-
segmentissä.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Sibylla-myyntipisteiden määrä kasvoi noin 200 myyntipisteellä 
noin 4 300 myyntipisteeseen.

• Vähittäiskaupan tuotevalikoimaa laajennettiin yhdessä valittujen  
asiakkaiden kanssa.

Tuotannon 
operatiivinen 
tehokkuus

• Organisaation virtaviivaistamista ja tehostamista jatkettiin strate-
gisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Resurssien  
kohdentaminen

• Resurssitehokkuutta parannettiin pakkausten materiaalitehok-
kuutta yhdenmukaistamalla sekä raaka-aineita optimoimalla ja 
hienosäätämällä logistiikkaa.

Atrian Tapa 
Johtaa

• Atrian Tapa Johtaa - ja Atrian Tapa Toimia -koulutuksia jatkettiin 
ja tulokset näkyivät positiivisesti työntekijöiden työtyytyväisyy-
dessä.

ATRIA VENÄJÄN TERVE KASVU

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET | ATRIA VENÄJÄ
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Kattavan ja ennakoivan markkina- ja kuluttajatiedon merkitys korostuu 

Atrian toimialalla. Kuluttajien ruokavalintoja ohjaavat monet tekijät ja  

toimialalle on tyypillistä pirstoutunut kuluttajakäyttäytyminen.  

Atrian investoinnit tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan  

vuonna 2020 olivat 15,0 miljoonaa euroa.

T U T K I M U S  
&  K E H I T Y S
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TUTKIMUS & KEHITYS | TUOTEUUTUUKSIA

Johdonmukaisia 
tuotekehitys- 
investointeja 

Atria investoinnit tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan pysyi-
vät edellisvuoden tasolla ja olivat yhteensä 15 miljoonaa 
euroa. Atrian tutkimus- ja tuotekehitystoiminta perustuu 
kattavaan markkina- ja kuluttajatietoon. Tietoja hyödyn-
netään monipuolisesti sekä Atrian uusien että nykyisten 
tuotteiden kehittämisessä. Tuoteryhmä- ja brändijohtamisen 
lisäksi markkina- ja kuluttajatieto luo pohjan onnistuneelle 
markkinoinnin ja myynnin johtamiselle. Oman tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan lisäksi Atria osallistuu soveltavaan tut-
kimustoimintaan muun muassa tuote- ja pakkausteknologian 
sekä ravitsemustieteen alueilla. 

Vuonna 2020 toteutettu Atria-brändin ja pakkausten 
uudistaminen on esimerkki tuotekehitystyöstä, jossa on taus-
talla mittava määrä suunnittelua ja tutkimustietoa sekä vahva 
integraatio strategiatyöhön ja kaupallisiin prosesseihin.

Tutkimus- ja  
tuotekehitystoiminta

15,0 MEUR
Atrian tutkimus- ja tuote- 
kehitysmenot olivat edel-
lisvuoden tasolla

Tuoteuutuuksien  
määrä

312 kpl
Tuoteuutuuksien määrään 
sisältyvät myös uudet pak-
kaukset ja tuotehuoltoon 
liittyvät uutuudet.

Osuus liikevaihdosta, %
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Tuoteuutuudet 2020 (suluissa 2019)

Liiketoiminta-alue kpl
Osuus  

liikevaihdosta, %

Atria Suomi 81 (118) 5,6 %

Atria Ruotsi 126 (148) 3,4 %

Atria Tanska & Viro 62 (68) 7,3 %

Atria Venäjä 43 (46) 5,1 %

Atrian tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa on esitelty  
Hallituksen toimintakertomuksessa (sivu 50).
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Atria Ruotsi jatkoi investoin-
teja vahvimpaan kulutta-
jabrändiinsä Lönnebergaan. 
Menestyneimmät uutuudet 
olivat Lönneberga-siipikar-
jatuotteet. 

Atria Suomen uudet korkea-
laatuisiin raaka-aineisiin 
pohjautuvat Murea & Nopea 
- ja Atria Artesaani -val-
misateriat vastasivat hyvin 
markkinoiden kysyntämuu-
tokseen. 

Atria Venäjä toi Casademont-kuluttajabrändiin menestyneitä premium-tuoteryh-
miä.  Tarjonta kasvoi esimerkiksi uudella ”Sobrasada”-makkaralla ja korkealaatuisilla 
”Bocaditos”-välipalatuotteilla.

Atria Tanskan menestynein uutuustuote oli Aalbæk Specialiteterin naudanlihasta 
valmistettu viipaloitu meetvurstimakkara. Atria Viron merkittävin uutuus oli uusi 
aiempaa ympäristöystävällisempi jauhelihapakkaus. Sen myötä pakkausmateri-
aalin määrä väheni 53 tonnia ja myynti kasvoi 43 prosenttia. 

TUTKIMUS & KEHITYS | TUOTEUUTUUKSIA
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